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Šimon z Kyrény Ježíši pomohl s křížem. 

Udělat něco pro druhého, když se ti 
nechce, to je velká a krásná oběť. 

Sloužíš tak samotnému Ježíši. 
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Předsevzetí – 6. postní týden 

Mladší děti: 
Pomůžu uklízet i nepořádek, 

který jsem neudělal. 

Starší děti: 
Když dostanu od rodičů nějaký úkol, 

nebudu se hádat, proč zrovna já, 
ale splním ho. 

Dospělí: 
Budu si představovat, že to, 

co dělám pro ostatní, 
dělám vlastně pro Ježíše. 
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